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 بسمه تعالی

 هاکارگاهها ودورهشرکت در  نامهگواهیراهنمای دریافت 

 :3مرحله 

وارد سایت  WWW. I-C-P-A.COMآدرس طریق ابتدا از 

 شوید:انجمن 

 

 ========3تصویر=======
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 :0مرحله 

و کلمه عبور خود وارد کاربری )کد ملی( با استفاده از نام 

 سایت شوید: 

 کنید. آن اقدام (3بعد)مرحلهمرحلهطبقاید کرده وشفرامخود را  کلمه عبور اگر :تذکر
 

 ========0تصویر=======
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 :1مرحله 

ق طبمی توانید  را بخاطر ندارید )رمز(خودکلمه عبورچنانچه 

ت نسبت به درخواسرمز فراموشیبا استفاده از گزینه تصویرذیل 

 .رمز جدید اقدام نمایید

ی که موقع ثبت نام اعالم به شماره تلفن همراه فقطرمز جدید   تذکر:

 شود.میارسال  کرده اید
 

 ========1تصویر=======
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 :0مرحله 

رمز جدیدی که ازطریق پیامک دریافت حاال می توانید 

 .کردید را وارد کنید

 

 ========0تصویر=======
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 :5مرحله 

بعد از ورود به سایت بر روی گزینه صفحه شخصی خود 

 کلیک نمایید: 
 

 

 ========5تصویر=======
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 :2مرحله 

 کلیک کنید: کارگاه های ثبت نامی من بر روی گزینه 
 

 

 ========2تصویر=======
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 :7مرحله 

خود را مشاهده می کنید های ثبت نامی کارگاهاین مرحله ر د

نموده و کلیک  گواهیوی ربر( 7تصویر ذیل )تصویر لذا طبق

 تا گواهی نامه به شما نمایش داده شود. باشید منتظر
  :مهمتذکر

یل پروفامدارک  صقبه دلیل نوانشده باشد نامه شما آمادهاگرگواهی

طبق  بایدشود و برای تکمیل میباشد، لذا به شما پیغام دادهشما می

 اقدام کنید. (به بعد11) تصاویریازده به بعدمراحل 

 
 ========7تصویر=======
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 :5مرحله 

در رایانه خود  نامه()گواهی پی دی افذخیره فایل برای 

را  OKرا انتخاب کرده و سپس دکمه    Save Fileگزینه 

 بزنید:

 

 ========5تصویر=======
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 :1مرحله 

 بروید: دانلود فایل به مسیر 
 

 

 ========1تصویر=======
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 :38مرحله 

 خود را مشاهده و یا پرینت نمایید:  نامهگواهیمی توانید 
 

 

 ========38تصویر=======
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را مشاهده می کنید طبق مراحل پیغام ناقص بودن مدارک درصورتی که 

 ذیل اقدام فرمایید:

 :33مرحله 

اگر مدارک پروفایل  وقتی روی گواهی کلیک می کنید

عد بباشد به شما پیغام داده می شود لذا باید  ناقصشما 

 اقدام کنید.  ذیل مراحل طبقکلیک روی گواهی از 

 
 ========33تصویر=======



        

============================================================================ 

5، طبقه 33، واحد 13تهران، خیابان فلسطین خیابان ایتالیا، ابتدای خیابان سرپرست پالک ساختمان مرکزی انجمن :   

81080885380 – 80355158120تماس و پشتیبانی:  شماره  

www.i-c-p-a.com 

  :30مرحله 
خواهد این مرحله نواقص مربوط به پروفایل شما نمایش داده در

 کلیکاطالعات کاربری منوی روی تکمیل مدارک جهت لذا شد، 

 (11تصویر) طبق تصویرذیل: کنید.

نیز می توانید از باالی صفحه راهنمای تکمیل مدارک برای مشاهده  تذکر:

 سایت بخش راهنما نسبت به دریافت راهنمایی تصویری اقدام کنید.

 
 ========30تصویر =======
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 :31مرحله 

چند روزی باید طبق مراحل فوق، مدارک  بعد از تکمیل

طریق پیامک اطالع از تا گواهی شما صادر و منتظر بمانید 

  رسانی شود.

لذا پس از دریافت پیامک فوق مجددا برای دریافت گواهی نامه طبق 

 مراحل این راهنما اقدام فرمایید.

 
 ========31تصویر=======

 

 باتشکر

81080885380 - 80355158120تماس و پشتیبانی:  درصورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توانید با شماره  

فرمایید.تماس حاصل   

  انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایرانواحد آی تی  


